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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Direcția Administrație Publică și Resurse Umane 

Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei 

 

 

LISTA 

cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat 

în data de 04.11.2021, proba scrisă 

 
 

 

        În conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. a) și art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarelor candidaților înscriși la 

concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante: 

I. Director general - Direcția Generală Investiții Publice, 

II. Director general adjunct - Direcția Generală Investiții Publice, 

III. Director general - Direcția Generală Servicii Publice Locale. 

 

         Pe baza fișelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candidații care 

îndeplinesc condițiile de participare la concursul de recrutare și a validat dosarele candidaților admiși 

pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 04.11.2021, astfel: 

 

 
 

Numărul de 

înregistrare: 

Funcția publică pentru 

care candidează: 

Rezultatul 

selecției 

dosarelor 

Observații 

Direcția Generală Investiții Publice 

41404/21.10.2021 Director general Admis   

Direcția Generală Investiții Publice 

40958/19.10.2021 
Director general adjunct 

Admis  

41321/21.10.2021 Admis  

Direcția Generală Servicii Publice Locale 

40151/12.10.2021 
Director general 

Admis  

41414/21.10.2021 Admis  

 

• Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 04.11.2021, ora 11:00, la sediul 

Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București. 

• Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la 

afișare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la Biroul Unic. 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Afișat astăzi 01.11.2021, ora 16.00, la sediul Primăriei Sectorului 6 din Calea Plevnei nr.147-149 și       

pe site-ul Primăriei Sector 6: www.primarie6.ro, la secțiunea ,,Carieră”. 

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs 
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